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Skanska bygger nya Pensacola Bay Bridge i Florida, USA,
för cirka 3,3 miljarder kronor
Skanska har tecknat avtal med Florida Department of Transportation om
att bygga nya Pensacola Bay Bridge i Florida, USA. Kontraktet är värt
USD 399M, cirka 3,3 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för
Skanska USA Civil i det tredje kvartalet 2016.
I kontraktet (design-build) ingår att ersätta den befintliga bron över
Pensacola Bay med två nya broar, med vardera tre vägbanor, som
förbinder städerna Pensacola och Gulf Breeze. De nya broarna kommer
att vara cirka fem kilometer långa. Den totala sträckan som projektet
omfattar är cirka sex kilometer, medräknat anslutande vägbana vid varje
ände av broarna.
Byggnationen är planerad att påbörjas i det tredje kvartalet 2016 och
projektet planeras att vara färdigställt i augusti 2020.
Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling
i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building
specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på
infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar
projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial
Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer.
Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000
medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Pamela Monastra, kommunikatör, Skanska USA, tel +1 404 946 75 33
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel +46 (0)10 449 04 94
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på
utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av
globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet,
erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa
uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.
Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och
USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

